Journal of Educational Sciences (J. Edu. Sci)
Spring & Summer, 2020, 27 (1), 221-240
DOI: 10.22055/edus.2020.32800.2996

Rcceived: 12 Mar 2020
Accepted: 12 Jul 2020

Presenting a Model for Professional Development Departments’
Heads in Universities and Institutes of Higher Education Based on
a Lean Approach
Mojtaba Haj Khozeymh
Khodayar Abili
Javad Pourkarime
Introduction
Universities and institutes of higher education need more than ever lean
and effective managers and leaders to face the threats and challenges of the
modern world. The main purpose of this study is to present a model for
professional development of heads of departments in Iran universities and
institutes of higher education based on a lean approach.

Method
This research was conducted based on the framework of a qualitative
approach. For this purpose, 20 experts and academic experts on the subject
were selected through purposeful sampling and were interviewed in a semistructured way. To analyze the data, the thematic analysis technique was
used. To ensure the validity and reliability of the qualitative research data,
the following strategies were followed: 1. Analysis and reviewing by
members (interviewees) 2. Analysis and reviewing by colleagues; and
3. Triangulation of the data sources methods was used. After implementing
the content of the interviews and their preliminary analysis, codes or basic
concepts were identified and in order to achieve the main categories, similar
codes were placed on specific categories. Finally, for each category, the title
containing the entire codes was selected.

Results
As a result of this study, five main components (Leader/Administration
Lean Skills, Lean Knowledge Skills, Lean Research Skills, Lean Behavioral
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Skills, and Lean Personal Skills) for the model of Professional Development
of heads of departments of universities and institutes of higher education
based on a lean approach were identified and presented.

Discussion
The five main components of this research can be an effective model for
the professional development of department heads in universities and higher
education institutes and have beneficial results in promoting quality,
efficiency, effectiveness and waste reduction in higher education.
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چکیده
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بيش از هر زمان ديگری به مديران و رهبران ناب و اثرربشش
نياز دارند تا با تهديدها و چالشهای دنيای مدرن روبرو شوند .هدف اصلی اين پژوهش ،ارائره الگروی
توسعه حرفهای مديران گروههای آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ايران بر اساس رويکرد
ناب است .اين پژوهش در چارچوب رويکرد کيفی انجامشده است .به همين منظرور تعرداد  20نفرر از
خبرگان و صاحب نظران دانشگاهی مطلع نسبت به موضوع و با راهبرد نمونهگيری هدفمند انتشابشده
و به صورت نيمه ساختاريافته مورد مصاحبه قرار گرفتند .برای تحليل دادهها از تکينک تحليل موضوعی
(تم) استفاده شد .برای اطمينان از روايی و پايايی دادههای کيفری پرژوهش ،از راهبردهرای .2:تحليرل و
بازبينی توسط اعضاء (مصاحبهشوندگان)  .2تحليل و بازبينی توسرط همکراران و  .3روش چنرد سرويه
نگری منابع دادهها استفاده گرديد .پس از پيادهسازی محتوای مصاحبهها و تحليل مقدماتی آنها ،کردها
يا مفاهيم اوليه شناسايی و بهمنظور دستيابی به مقولههای اصلی کدهای مشابه در طبقرهای خراص قررار
گرفتند .درنهايت برای هريک از طبقات عنوانی که دربرگيرنرده کرل کردهای آن طبقره باشرد ،انتشراب
گرديد .درنتيجه اين مطالعه پنج مؤلفه اصلی (مهارتهای رهبری/مديريتی ناب ،مهارتهرای دانشرگری
ناب ،مهارتهای پژوهشگری ناب ،مهارتهای رفتاری ناب و مهارتهای فرردی نراب) بررای الگروی
توسعه حرفهای مديران گروههای آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس رويکرد نراب
شناسايی و کشف گرديد .پنج مؤلفه اصلی حاصل از اين پرژوهش ،مریتوانرد الگرويی اثرربشش بررای
 .2اين مقاله برگرفته از رساله دکتری دانشگاه تهران است.
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توسعه حرفهای مديران گروههای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی باشد و نتايج مفيدی
در ارتقای کيفيت ،کارايی ،اثربششی و کاهش اتالفات در آموزش عالی داشته باشد.
واژههای کلیدی :توسعه حرفهای ،رويکرد ناب ،مديران گروههای آموزشی

مقدمه و بیان مسئله
سرمايههای انسانی ،منبع راهبردهای سازمان هستند و توانمندسازی نيروی انسانی،
رويکردی نوين در راستای توسعهی منابع انسانی است که منجر به افزايش بهرهوری ،بهبود
کيفيت محصوالت و خدمات و سودآوری سازمانها میگردد

( Abili, Naderi & Asarzadeh,

 .)2014پيشرفتهای حاصل در علوم و فناوری ،مهارتها و قابليتهای مديران سازمانها را
به چالش میکشد و برای مواجه با اين تغييرات سريع ،قابليتهای مديران بايد بر اساس يک
برنامهی جديد و سازمانيافته مجدداً ساختاردهی شود؛ بنابراين در يک محيط پيوسته در حال
تغيير ،مديريت مؤفق بدون توسعه حرفهای مستمر مديران ،غيرممکن است (.)Viitala, 2005
همچنين پيادهسازی رويکرد ناب منجر به حذف پيوسته اتالفها و ارائه خدمات با کيفيت باال
و هزينه پايين در برگزاری دورههای توسعه حرفهای برای مديران گروههای آموزشی میشود
(.)Radnor & Bucci, 2011, 13

در ايران رشد ناگهانی دانشجويان ،همچنين افزايش سرريع واحردهای دانشرگاهی موجرب
روی کارآمدن مديرانی در اين مؤسسات شرده اسرت کره از توانمنردیهرای الزم بررای انجرام
وظايف خويش برخوردار نبوده اند .همچنين عدم ثبرات مرديريتی در آمروزش عرالی کشرور و
عملکرد سليقهای بهجای عملکرد برنامهای ،بهويژه اجرانشدن قوانين ،آييننامهها و بششرنامههرا
را میتوان از مشکالت نظام آموزش عالی دانسرت (

& Javanak Liavali, Abili, Pourkarimi

 .)Soltani Arabshahi, 2017بهزعم ) Araste (2001مديريت در دانشگاههای کشور با چالشها
و کاستی های بسياری روبرو است .اکثر مديران دانشگاهی کار مديريت را از طريرق آزمرايش و
خطا انجام میدهند که اين نوع مديريت بسيار پرهزينه و مشاطرهآميز است .از ديگرر مسرائل و
مشکالت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،اتالف های زيادی کره وجرود دارد ماننرد عردم
تناسب شغل و شاغل که وقت ،انرژی ،پول و  ...را هدر میدهد ،اشتباهات کاری مشتلف اعرم
از اشتباهات در فرآيندهای کاری اجرايی و اداری و فرآيندهای ياددهی ر يادگيری ،افت کيفيت
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آموزش و پرژوهش ( ،)Dahlgaard & Ostergraad, 2000کمبرود منرابع انسرانی کارآمرد ،فقردان
تعامالت ،شکست در توسعه مهارتهرای الزم ،عملکررد ضرعيف ،دوبرارهکراری ،کنتررل مرداوم،
انحراف از کار و  ...است ()Thirkell & Ashman, 2014؛ بنابراين با توجه به مسرائل و مشرکالتی
که در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ايران وجود دارد به رويکرد ناب در برنامههای توسرعه
حرفهای مديران گروههای آموزشی توجه نمیشود .اين مسرائل و چرالشهرا برر لرزوم توجره بره
برنامههای توسعه حرفهای مديران گروههای آموزشی دانشگاههرا و مؤسسرات آمروزش عرالی برر
اساس رويکرد ناب تأکيد دارد .بديهی است نبود سيستم مرؤثر و مناسرب بررای توسرعه حرفرهای
مديران گروههای آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بر اسراس رويکررد نراب در ايرن
بشش منجر به ارائه خدمات ضعيف و ناکافی ،اتالف منرابع انسرانی ،عردم کرارايی و اثربششری و
عدم ارتقای کيفيت میشود.
با توجه به اينکه در محدوده مشاهدات و جستجوهای پژوهشگر شواهدی دال بر وجود الگروی
جامع درزمينهی توسعه حرفهای مديران گروههای آموزشی دانشگاه و مؤسسرات آمروزش عرالی برر
اساس رويکرد ناب موجود نيست ،اين پژوهش درصدد است به اين پرسش پاسخ دهرد کره الگروی
مناسب توسعه حرفهای مديران گروههای آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آمروزش عرالی برر اسراس
رويکرد ناب چيست؟ برای نيل به اين هدف الزم است ابتدا مؤلفرههرای محروری توسرعه حرفرهای
مديران گروههای آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی برر اسراس رويکررد نراب شناسرايی
گرديده و بر مبنای آن الگويی ارائه شود که در قالب آن بتوان فعاليتهرای توسرعه حرفرهای مرديران
گروههای آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس رويکرد ناب را جهت داد.

رویکرد ناب و توسعه حرفهای
در ادبيات نظری از مفاهيم رويکرد ناب و توسعه حرفهای تعاريف مشتلفی ارائهشده است که
هم نشاندهنده عناصر و مقوالت اصلی اين مفاهيم هستند و هم نشاندهنده علل و يا پيشزمينهها
و تأثيرات و پيامدهای اين مفاهيم در سازمانها میباشند ،در جدول  2به مهمترين تعراريف آنهرا
اشاره شده است.
در ادامه به بعضی از مهمترين پژوهشهای انجامشده در زمينهی توسعه حرفهای مديران گروههرای
آموزشی بر اساس رويکرد ناب در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پرداختهشده است:
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جدول  .2تعاريف رويکرد ناب و توسعه حرفهای

توسعه حرفهای

Professional
Development

رویکرد ناب

Lean approach

Table 1. Definitions of Lean Approach and Professional Development

مفهوم بنيادی رويکرد ناب ،در ريشهکن کردن اتالف و آفرينش ارزش
Radnor and
در سازمان نهفته است .رويکرد ناب نگرشی است برای افزايش
Bucci
)(2011,12
بهرهوری و ارزشآفرينی مستمر و حداقل کردن هزينهها و اتالفات.
رويکرد ناب در دانشگاه را يک سيستم مديريت اصول محور با حاصل
جمع غير صفر (بازی برد -برد) تعريف میکند که بر خلق ارزش برای
Emiliani
)(2015
مشتريان بهعنوان استفادهکنندگان نهايی خدمت و حذف اتالف،
ناهمواری و نامعقولیها با استفاده از روششناسی علمی تمرکز دارد.
فرآيندی نظاممند و مستمر از آموزش ،کارآموزی ضمن خدمت،
 Giri, Frankel,يادگيری و فعاليتهای حمايتی است که به آموزشهای اوليه اضافه
 Tulenko, Puckett,میشود تا صالحيت مستمر ،افزايش دانش و مهارتهای فرد برای قبول
Baily and Ross
مسئوليتهای جديد يا نقشهای در حال تغيير ،تضمينشده و اثربششی
)(2012, 3
فردی و حرفهای ارتقاء يابد.
آموزش و ارتقاء مهارتها برای کسب مؤفقيت در نقش رهبری در
)Evans (2017
محيطهای علمی.

) Hooshisadast, Rahimian, Abbaspour, Khorsandi and Ghiasi Nodooshan (2018در
مطالعهای با عنوان طراحی الگوی کيفی دانشگاه ناب بررای دانشرگاههرای دولتری (مرورد مطالعره:
دانشگاه فرهنگيان) انجام دادند به اين نتيجه رسيدند که برای ايجاد دانشگاه ناب با حداقل اتالف و
بيشترين ارزشمندی میبايست به مؤلفههای مؤثر بر ناب شدن دانشگاههرا توجره شرود.

Ghavidel

) (2015در مقالهای با عنوان مديريت ناب و کاربست آن در دنيای آموزش به اين نتيجه رسيد کره
آموزش عالی ناب روشی جامع برای تغيير اصولی است که میتواند به مؤسسات آمروزش عرالی و
دانشگاهها در تفکر مجدد پيرامون چگونگی پاسشگويی به نيازها و انتظارات کسرانی کره آمروزش
عالی در خدمت آنها قرار دارد کمک نمايرد Wisniewski (2019) .در مقالرهای برا عنروان توسرعه
رهبران برای رئيسان و مديران آکادميک :برنامههايی برای ارتقای شايسرتگیهرا در آمروزش عرالی
انجام داد ،مهم ترين شايستگی ها و توانايی های مربوط به مديران و رهبران دانشگاه ها را بره شرر
ذيل معرفی کرد .2 :ايجاد فرهنگهايی با کارايی براال  .2مهرارتهرای ارتبراطی  .3حرل مسرائل و
تصميمگيری  .4پيشبينی آينده ،تفکر اسرتراتژيک و برنامرهريرزی  .5مرديريت تغييرر .يافترههرای
پژوهش ) Höfer and Naeve (2018نشان داد که بهکرارگيری اصرول نراب فرصرتی بررای بهبرود
مديريت مؤسسههای آموزش عالی فراهم میکند .اين امر مستلزم تعهد مرديران ارشرد دانشرگاهی

ارائه الگوی توسعه حرفهای مدیران گروههای آموزشی دانشگاهها و ...

772

است که تمام ذينفعان را متقاعد سازد که فرهنگ ناب میتواند اين مؤسسات را با محريطهرای در
حال تغيير سازگار کند.

سؤاالت پژوهش
 .2مؤلفههای توسعه حرفهای مديران گروههای آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عرالی
بر اساس رويکرد ناب کدماند؟
 .2الگوی مناسب توسعه حرفهای مديران گروههای آموزشی دانشگاهها و مؤسسرات آمروزش
عالی بر اساس رويکرد ناب کدام است؟

روش پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف از نوع پژوهشهای کاربردی و ازنظرر گرردآوری دادههرا از نروع
پژوهشهای کيفی است .در رويکرد کيفی ،افراد ،ادراک آنها ،معرانی و شرناخت آنهرا برهعنروان
منبع اوليه دادهها تلقی میشود و ازآنجايیکه در اين پژوهش محقق قصد دارد بهواسرطه مصراحبه
با صاحبنظران و خبرگان علمی و اجرايی مؤلفههای توسعه حرفهای مديران گروههرای آموزشری
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس رويکرد ناب شناسايی کند و بر اسراس مؤلفرههرای
شناسايیشده الگويی ارائه دهد ،استفاده از رويکرد کيفی قابرل توجيره اسرت .در تحقيرق حاضرر،
جهت شناسايی مؤلفههای توسعه حرفهای مديران گرروههرای آموزشری دانشرگاههرا و مؤسسرات
آموزش عالی بر اساس رويکرد ناب از مصاحبه نيمره سراختاريافته برا صراحبنظرران و خبرگران
دانشگاهی و اجرايی مؤسسات آموزش عالی استفادهشده اسرت .قلمررو تحقيرق در ايرن پرژوهش
شامل تمامی صاحبنظران و خبرگان دانشگاههای ايران است که با استفاده از روش نمونرهگيرری
غير احتمالی و هدفمند افرادی که آگاهی و دانش بيشتری نسبت به موضروع پرژوهش داشرتهانرد،
شناسايی و انتشاب گرديدهاند .معيار و شاخصهای انتشاب صاحبنظران و خبرگران دانشرگاهی
عواملی مانند ،تشصص مدير گروه آموزشی و عضو هيئتعلمی ،چاپ مقاله ،کتابهای تأليف يرا
ترجمهشده مرتبط با موضوع پژوهش ،راهنمرايی رسراله دکترری و ارشرد دانشرجويان درزمينرهی
موضوع پژوهش و سابقه اجرايی درزمينهی موضوع پژوهش بوده است .با توجه بره سرطا اشرباع
يافتهها در اين پژوهش با  20نفر از صاحبنظران و خبرگان دانشرگاهی مصراحبههرای عميرق بره

772

مجلهی علومتربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،

(دورهی ششم ،سال  ،72بهار و تابستان  ،3199شمارهی )3

عمل آمد؛ به اين صورت که پس از مصاحبه ،محقق با رسيدن به اين درک که نترايج مصراحبههرا
تکراری و فاقد اطالعات جديد است تصميم به اتمام دادن به فرآيند گرردآوری دادههرا برهوسريله
مصاحبه نمود .برای اطمينان از روايی و پايايی پژوهش از راهبردهای  .2تحليل و برازبينی توسرط
اعضاء (مصاحبهشوندگان)  .2تحليل و بازبينی توسرط همکراران و  .3مثلر

سرازی (روش چنرد

سويه نگری دادهها) استفاده گرديد .برای تأييد صحت دادهها و کدهای استشراجشرده ،کدگرذاری
اوليه هر مصاحبه به مصاحبهشوندگان برگردانده و مورد اصال و تأييد قرار گرفت .بعرالوه بررای
بررسی دقت يافتههای پژوهش ،الگوی بهدستآمده از تحليل دادههای کيفی نيز به تأييد چند نفرر
از مشارکتکنندگان در پژوهش رسيد .متن تمرام مصراحبههرا ،کردها ،طبقرات و نترايج تحليرل و
کدگذاری مصاحبهها جهت بازبينی و دريافت نظرات تشصصی توسرط اسراتيد راهنمرا و مشراور
پژوهشگر مورد بازبينی قرار گرفت و تأييد شد .بعالوه بررای تحقرق مثلر

سرازی (چنرد سرويه

نگری) در اين پژوهش از منابع چندگانه داده از بين افراد مطلع در حروزه پرژوهش بررای کسرب
اطمينان از واقعی بودن موقعيت ،مطابق با درک پژوهشگر استفاده شد .درنهايت کدها و طبقرات و
الگوی استشراجشده در اختيار سه نفر از مديران گروههای آموزشی دانشگاهی خارج از پرژوهش
قرار داده شد و با توجه به نظرات و تفاسير آنان مورد تأييد قرار گرفت.

یافتههای پژوهش
بهمنظور پاسخدهی به سؤاالت مطر شرده در خصروص شناسرايی مؤلفرههرا و ارائره الگروی
توسعه حرفهای مديران گروههای آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس رويکررد
ناب و تحليل دادههای کيفی (متون مصاحبه) ،محقق از تکنيک تحليل موضوعی (ترم) اسرتفاده کررد؛
به اين صورت که پس از گردآوری دادههای کيفری و پيرادهسرازی محتروای مصراحبههرا ،برهمنظرور
سازماندهی و دستيابی به مؤلفههرا و ارائره الگروی توسرعه حرفرهای مرديران گرروههرای آموزشری
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس رويکرد ناب ،متون مصاحبهها برهصرورت کدگرذاری
باز و محوری مورد تحليل قرار گرفت .در راسرتای اکتشراف مؤلفرههرای مروردنظر تعرداد  433کرد
شناسايی و کدهای مشابه دريک طبقه قرار داده شد .در مرحله کدگذاری محوری  5مقولره اصرلی و
 21مفهوم کشف گرديد .درنهايت برای هر طبقه عنوانی که نمايانگر کل کدهای همران طبقره باشرد،
انتشاب گرديد .در جدول  2با توجه به اهميت فرآيند دستيابی به مؤلفههرای اصرلی و ارائره الگروی
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توسعه حرفهای مديران گروههای آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی برر اسراس رويکررد
ناب ،به گزارههای کالمی ،کدها (مفاهيم) اوليه و مؤلفههای شناسايیشده ،اشارهشده است.
جدول  .2نمونه کدگذاری باز و محوری الگوی توسعه حرفهای مديران گروههای آموزشی بر اساس رويکرد ناب

مهارتهای
دانشگری ناب

مهارتهای
رهبری/مديريتی ناب

Table 2: Example of coding the mechanisms for model of professional development of
department heads based on a lean approach
نمونه کدها
مفهوم
مقوله
Category
Codes Sample
Concept

نوآوری و خالقيت ،ارزشآفرينری در گرروه آموزشری (،22 ،07 ،05 ،04
 ،)120 ،21 ،28 ،21 ،23داشتن راهبرد و چشرمانرداز نراب (،22 ،08 ،07
رهبری/
مديريت سبز  ،)21 ،27 ،21 ،23 ،22تأکيد بر کاهش اتالفات در گرروه آموزشری (،)22
مهارت در برگزاری جلسات گروه با داشتن نظام آراستگی (.)27( )FS
مهارتهای اداری و اجرايی ( ،)20 ،01اطرالعرسرانی برهموقرع بره همره
رهبری/
اعضای گروه ( )21 ،22 ،20 ،07ايجاد وبسايت در گروه ( ،)23مهرارت
مديريت
درگرفتن و دادن بازخورد (.)01 ،23
ديداری
تغيير فرهنگ گروه آموزشی ( ،)08 ،02پويايی گروه ،تصرميمگيرریهرای
رهبری/
درست و بهموقع ( ،)25 ،23 ،22 ،22 ،20 ،01 ،08 ،07مهرارت مقاومرت
مديريت تغيير
در برابر تغيير (.)21 ،01
نداشتن سبک دستوری در گرروه ( ،)22 ،05 ،03 ،02مهرارت سرنجش و
رهبری/
ارزيررررابی عملکرررررد ( ،)20 ،24 ،23 ،22 ،20 ،08 ،07 ،01 ،05حررررل
مديريت
کشمکشها و تعارضات در گروه (.)21 ،21 ،24 ،20 ،07
تعارض
ايجاد بستر توانمندسازی ( ،)21 ،25 ،20 ،04 ،02شناسايی توانمندیهرای
رهبری/
خود و اعضای گروه ( ،)21 ،05 ،03جذب همکار جديد و شايسرته (،05
مديريت
 ،)21 ،23 ،22 ،07 ،01جانشين پروری (.)20
استعداد
مهارت قدرت چانهزنی و اسرتدالل علمری ( ،)05فرراهم کرردن شررايط
فرصرررت مطالعررراتی بررررای همکررراران ( ،)20 ،22 ،20 ،01دعررروت از
ديپلماسی علمی
ششصيتهای علمی برای انتقال تجربيات و ترازههرای علمری (،)23 ،22
مهارت درگرفتن گرنتهای آموزشی (.)20
استفاده از منابع علمی جديرد در آمروزش و پرژوهش (،)23 ،05 ،04 ،03
مهارت
تبادل تجربيات با همکاران ( ،)20 ،21 ،01 ،04يادگيری مستمر (،)24 ،23
توجه به پيامدهای يادگيری ( ،)21 ،23مهارت خود يادگيری ،پر يرادگيری
پداگوژی
و ياددهی (.)21 ،25
تجرراریسررازی دانررش ( ،)02تسررهيم دانررش (،)21 ،21 ،23 ،07 ،03 ،02
مديريت دانش انتقال و اشاعه دانش ( ،)24 ،05مهارت کسرب دانرش ( ،)25دانرش کرار
( ،)28مهارتهای دانشی و دانشافزايی (.)20

 .1اعداد کدهای خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی که در مصاحبه شرکت کردهاند است.
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ادامه جدول 7
مقوله

مفهوم

مهارتهای پژوهشگری ناب

Concept Category

مهارت
مديريت
پژوهش
مهارت
نوشتن
RFP
اقدام
پژوهی

مهارتهای فردی ناب

مهارتهای رفتاری ناب

مهارت
روانشناسی
مثبت
مهارت
مشاورهای

نمونه کدها

Codes Sample

انجام پژوهش هايی متناسب با نيازهای جامعه ( ،)02تريم پژوهشری (،)03،05
کاهش اتالفات پژوهشی ( ،)04تضرمين کيفيرت و توسرعه جايگراه پرژوهش
( ،)05اطالع از تصميمگيریهرای جديرد دانشرگاه در حروزه پرژوهش (،)01
مهارت مديريت پروژهها بر اساس .)25( CPM
تشصص در گرايش های پژوهشی مششص ( ،)03مهارت درگرفتن گرنتهای
پژوهشی ( ،)20 ،01 ،05هنر تعامل با کارفرمايان طرر هرای پژوهشری (،)20
مهارت نوشتن آکادميک (.)24
مششص کردن اولويتهای پژوهشی در گروه ،)01( ،توانايابی مسرئله يرابی و
مسئله محوری در گروه ( ،)21 ،28 ،27 ،21 ،25 ،20 ،01 ،07بهبود مستمر در
جهت حل مسائل گروه (.)23
خود انگيزشی ( ،)20 ،21 ،01 ،02مهارت ايجراد انگيرزه در اعضرای گرروه و
دانشجويان ( ،)20 ،21 ،21 ،24 ،20 ،02مهارت منتورينرگ و کوچينرگ (،02
 ،)28 ،22 ،20توانايی الهام بششيدن به اعضراء گرروه ( ،)28 ،20 ،07مهرارت
روابط انسانی (.)20 ،24 ،22
مهارت مشاورهای (تحصيلی و شغلی) در رشته تشصصی خرود (،28 ،24 ،03
 ،)21ارائه خدمات تشصصی (.)21

تقدم منافع گروه بر منافع ششصی خرود ( ،)21 ،24 ،22 ،20 ،05 ،02اخرال
مهارت
مدار در زمينههای مشتلف ،ارزش قائل شدن به زمان همکاران و دانشرجويان،
اخال مداری
( ،)03،20،22احترام گذاشتن به همکاران و دانشجويان (،24 ،22 ،22 ،01 ،03
در گروه
 ،)20مهارت پذيرش نقد و نقدپذيری (.)21 ،25
مهارت های کالمی و غيرکالمی ( ،)02توانايی ارتباط برقرار کرردن خروب برا
مهارت
همکررراران و دانشرررجويان (،)21 ،27 ،25 ،23 ،20 ،01 ،01 ،05 ،03روابرررط
ارتباطی
سستپيوند در گروه (.)20 ،25
مهارتهای گفتوگوی همدالنه و تعاملی ( ،)20 ،21 ،07 ،03شرعور اجتمراعی
هوش
( ،)07تشکيل تيمهای کاری و کارهرای گروهری ( ،)20 ،08مهرارت سرشنوری
اجتماعی
(.)21 ،01
مسئوليتپرذير و پاسرشگو ( ،)21 ،25 ،03توانرايی سرسرشتی و پرکراری (،)07
هوش
اعتمادسررازی ( ،)01،20 ،07تمرررين خررود توسررعهای ( ،)08،21خررود مررديريتی
معنوی
( ،)22،25خودکنترلی (.)22،25،21
هوش ميان مهارت روابط بين فردی ( ،)01،07توانايی تفکر سيستمی ( ،)22،21 ،07توجه به
استقالل ششصيت ،عاليق و تفاوتهای فردی اعضاء گروه (.)22،23،25،20
فردی
مهارت کار با سيستمهای هوشمند ( ،)02،02،20مهارت سواد رسانهای و سرواد
مهارتهای
فناوری باال ( ،)07آموزش چگونگی استفاده از تجهيزات ( ،)23مهرارت کرار برا
فناورانه
نرمافزار (.)28
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بر اساس يافتههای جدول  2مهمترين مؤلفههای توسعه حرفهای مديران گروههای آموزشی
دانشگاهها بر اساس رويکررد نراب شرامل :مهرارتهرای رهبری/مرديريتی نراب ،مهرارتهرای
دانشگری ناب ،مهارتهای پژوهشگری ناب ،مهارتهای رفتاری نراب و مهرارتهرای فرردی
ناب به دست آمد.
بر اساس يافتههای کيفی بهدسرتآمرده از تحليرل مصراحبههرا برا خبرگران و صراحبنظرران
دانشگاهی که در جدول  2هر مقوله و مفاهيم آن نشان دادهشده است ،الگروی پيشرنهادی توسرعه
حرفهای مديران گروههای آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بر اساس رويکررد نراب،
بهصورت زير ارائهشده است.

شکل  .2الگوی توسعه حرفهای مديران گروههای آموزشی بر اساس رويکرد ناب
Figure 1. Model of professional development of department heads based on lean approach
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی توسعه حرفهای مديران گروههای آموزشی دانشرگاههرا
و مؤسسات آموزش عالی بر اساس رويکرد ناب صورت گرفته است .يافتههای برهدسرتآمرده
نشان داد که الگوی برهدسرتآمرده دارای پرنج مؤلفرهی مهرارتهرای رهبری/مرديريتی نراب،
مهارت های دانشرگری نراب ،مهرارتهرای پژوهشرگری نراب ،مهرارتهرای رفتراری نراب و
مهارتهای فردی ناب است (شکل  .)2در ذيل هر يک از اين مؤلفهها و زير مؤلفههرای آنهرا
مورد بح

و بررسی قرار گرفته است.

مهارتهای رهبری /مديريتی ناب :اين مؤلفه از پرنج زيرر مؤلفره مرديريت سربز ،مرديريت
ديداری ،مديريت تغيير ،مديريت تعارض و مديريت استعداد ،تشکيلشده است.
مديريت سبز :2مديران گروه بايد بر اصال رفته ها و حذف رفتراری هرای زائرد کره باعر
کاهش دوبارهکاری و موازی کاری میشود تأکيد داشته باشند .رويکرد ناب به بروز خالقيرت و
نوآوری مديران گروه در جهت بهبود مسرتمر فرآينردها و فعاليرت هرای آموزشری ،پژوهشری و
اداری کمک میکند؛ و باع

کاهش اتالف کاری میشود .همچنين برای مديران گرروه داشرتن

راهبرد و چشمانداز ناب بسيار مهم است تا باع

افزايش کيفيرت کارهرای گرروه و بهررهوری

بيشتر شود .اين يافته پژوهش برا نترايج پرژوهشهرای

Emiliani (2015); Radnor and Bucci

) (2011); Dahlgaard and Ostergraad (2000همسو است.
مديريت ديداری :2ايجاد وب سايت در گروه آموزشی که در آن همه چيز در معرض ديرد و
با يک نگاه قابلدرک است .همچنين صفحه پرسرش و پاسرخ يکری از ويژگریهرای برزر

آن

است .در طول سال اساتيد و مديران گروه مجبورند به ازای هرر درس در هرر تررم مکررراً بره
سؤاالت مشابه پاسخ دهند .اين به معنای استفاده ضعيف از زمان است و به پاسخ های ناسازگار
و اشتباهات منجر میشود .اين يافته پژوهش با نتايج

پژوهشهای ;)Radnor and Bucci (2011

) Emiliani (2015همسو است.
مديريت تغيير :3مديران گروه بايد بتوانند ضمن ايجاد فرهنگ پذيرش تغيير و رهبرری ايرن
1- Green Management
2- Visual Management
3- Change Management
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فرآيند ،در مواجهه با مقاومت ها مهارت داشته باشند .چراکه اگر بشواهيم با رويکرد ناب به
موضوع نگاه کنيم تغيير خيلی مهم است و وقتی چيز جديدی وارد دانشرگاه و گرروه آموزشری
بشود ممکن است افراد در مقابل آن مقاومت کنند و مدير گروه بايد اين مهارت و توانمندی را
داشته باشد که اين مقاومت در برابر تغيير راکم کند تا بتواند تغيير مردنظر را ايجراد کنرد .ايرن
يافته پژوهش با نتايج

پرژوهشهرای Dahlgaard and Ostergraad (2000); Höfer and Naeve

) (2018); Wisniewski (2019همسو است.
مديريت تعارض :2مهارت حل تعارضات و تنشها خيلی مهم است چراکره امکران دارد در
گروه چالش و درگيری به وجود آيد و همه اعضا گروه تقريباً هم تراز هستند و انتظارات مشابه
دارند .گاهی وقت ها به دليل همين هم سطا بودن در دانش و مهارت کمتر حررف همرديگر را
می خوانند و هرکسی خودش را رهبر و مدير می داند و ممکن است دائم باهم در چالش باشند؛
بنابراين حل تعارضات و تنشها در گروه آموزشی باعر

اسرتفادهی بهترر از زمران و افرزايش

کيفيت کارهای گروه خواهد شد .اين يافته پژوهش با نتايج پژوهشهرای

;)Spendlove (2007

) Wisniewski (2019همسو است.
مديريت استعداد :2مدير گروه در درجه اول بايد توانمندیهرای خرود و اعضرای گرروه را
شناسايی کند چراکه اصول و روشی وجود دارد که فرد هرچه قدر توانمندیهای خود را بيشتر
بشناسد توانمندیهايش افزايش پيدا میکند و باع

میشود از توانمنردیهرای افرراد بيشرترين

بهره را ببرند .همچنين مديران گروه بايد در جذب افراد شايسته مهارت داشته باشند چراکه اگر
افراد ناشايست وارد گروه آموزشی بشوند اثربششی و پويايی گروه از برين مریرود .ايرن يافتره
پژوهش برا نترايج پرژوهشهرای

)Radnor and Bucci (2011);Thirkell and Ashman (2014

همسو است.
مهارتهای دانشگری ناب :اين مؤلفه از سه زير مؤلفه ديپلماسی علمی ،مهارت پداگوژی و
مديريت دانش تشکيلشده است.
ديپلماسی علمی :3مديران گروه های آموزشری بايرد فرن توافرق ،فرن پيگيرری و مرذاکره و
1- Conflict Management
2- Talent Management
3- Scientific Diplomacy
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گفت وگوهای تعاملی و فعال را ياد داشته باشند و با دانشگاه های ديگر بتوانند تفاهم نامه ايجراد
کنند به عنوان مثال مديران گروه های آموزشی دانشگاه تهران بتواننرد برا دانشرگاه هراروارد يرک
تفاهم نامه بنويسند که الزمه ی آن اين است که بتوانند با رئيس دانشگاه هراروارد ارتبراط داشرته
باشند و توافق و اعتماد ايشان را جلب بکنند که نتيجه آن فرصت مطالعاتی برای خود و اعضاء
گروه است .اين يافته پژوهش با نترايج پرژوهشهرای

)Spendlove (2007); Jahaniyan (2010

همسو است.
مهارت پداگوژی :2مديران گروه آموزشی بايرد برر مهرارت يرادگيری ،خرود يرادگيری ،پرر
يادگيری و ياددهی تأکيد داشته باشند تا به توسعه حرفه ای باديد ناب برسرند .در ايرن مهرارت
درواقع فرد يک يادگيرنده مستمر است که از همه تجربه ها و فرصت ها به عنروان يرک فرصرت
يادگيری استفاده میکند .اين يافته پژوهش با نتايج پرژوهشهرای ) Emiliani (2015و

Evans

) (2017همسو است.
مديريت دانش :2در شرايط پرشتاب و پيچيده امروز ،سازمانهای مؤفق برای حفظ موقعيت
و توسعه ارزشافزوده ،نيازمند نوآوری و دانشآفرينریهرای پریدرپری و مسرتمر هسرتند .اگرر
مديران گروه آموزشی در شبکه همياران دانشی حضور نداشته باشند ،در دستيابی بره اطالعرات
ضروری و موردنياز خود محدود می شروند و همرين مسرئله ،موجرب عردم رويرش ايردههرا و
تفکرات نوين ارزشمند میشود .اين يافتره پرژوهش برا نترايج پرژوهشهرای ) Evans (2017و
) Wisniewski (2019همسو است.
مهارتهای پژوهشگری ناب :اين مؤلفه از سه زير مؤلفه مهارت مديريت پژوهش ،مهرارت
نوشتن  RFPو اقدام پژوهشی تشکيلشده است.
مهارت مديريت پژوهش :3مدير گروه ناب نبايد در بيش از دو حوزه تشصصی کار کند .در
مورد موضوعات بايد بهصورت تشصصری کرار صرورت بگيررد؛ بنرابراين مرديران گرروه بايرد
گرايش های پژوهشی مششصی داشته باشند و در آن زمينه برهصرورت تشصصری کرار کننرد و
نتايج پژوهشهای آن ها بايد به کرف جامعره بيراد يعنری بره درد جامعره بشرورد و ببيننرد چره
1- Pedagogy Skills
2- Knowledge Management
3- Research Management Skills
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مشکالتی در جامعه وجود دارد و پژوهش در آن زمينه صورت بگيررد .ايرن يافتره پرژوهش برا
نتايج پژوهشهای ) Jahaniyan (2010و ) Evans (2017همسو است.
مهارت نوشتن  :RFP2يکی از مهارت هايی که مديران گروه می توانند داشته باشند اين است
که هنگامی که سازمانی ،کارخانه ای ،دانشگاهی ،يا شرکتی به مدير گروه طر يرا تحقيرق بررای
انجام میدهد بايد بتواند تقاضاهای پژوهشری را مرديريت کنرد .ايرن يافتره پرژوهش برا نترايج
پژوهشهای ) Jahaniyan (2010و ) Evans (2017همسو است.
اقدام پژوهی :2گنجاندن رويکرد ناب در برگزاری نظام توسعه حرفهای مرديران گرروههرای
آموزشی دانشگاه ها می تواند منجر به بهبود مستمر يعنی بره کراربردن روش علمری بررای حرل
مسائل ،استفاده از فرآيندهای حل مسئله ساختاريافته برای پروش بيشتر مهارت های تفکر فرو
انتقادی شود .همچنين توانايابی مسئله يابی و مسئله محوری در گروه باعر

مری شرود اترالف

منابع کم بشود و بهرهوری افزايش پيدا کند .اين يافته پژوهش با نتايج پرژوهشهرای

Emiliani

) (2015و ) Wisniewski (2019همسو است.
مهارت های رفتاری ناب :اين مؤلفه از چهار زير مؤلفه مهارت روانشناسی مثبرت ،مهرارت
مشاورهای ،مهارت ارتباطی و مهارت اخال مداری در گروه تشکيلشده است.
مهارت روانشناسی مثبت :3يکی از راهبردهای بااهميتی که مریتوانرد اجررای برنامره نراب
سازی در گروه را به موفقيت برساند ،انگيزه مدير گروه و اعضاء هيئرت علمری اسرت .مرديران
گروه های آموزشی هم نياز به کسب مهارت های الزم دارنرد و هرم اينکره شريوه هرای افرزايش
انگيزش از قبيل ارائه پاداش های مشتلف می تواند ايشان را در نراب کرردن فراينردها و کراهش
اتالفها تشويق نمايد .اين يافته پژوهش با نتايج پرژوهشهرای ) Radnor and Bucci (2011و
) Evans (2017همسو است.
مهارت مشاورهای :4مديران گروه بايد در رشته تشصصی خود مشاوره تحصيلی و شغلی به
دانشجويان بدهند؛ بنابراين مديران گروه بهتر است حداقل هرای فنرون مشراوره را بياموزنرد ترا
بتوانند بهتر به همکاران و دانشجويان مشاوره بدهند و تعامل برقرار کنند و وقتی فنون مشراوره
Request for Proposal
Action Research
Positive psychology Skills
Counseling Skills

1234-
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را بدانند بهتر میتوانند با يک فرد بزر سال و همکرار خرود ارتبراط برقررار کننرد .ايرن يافتره
پژوهش با نتايج پژوهشهای ) Wisniewsk (2019و ) Ghavidel (2015همسو است.
مهارت ارتباطی :2وجود اين مهارت در روابط بين فردی ،کاری ،تحصيلی و مکاتباتی بسيار
ضروری است .داشتن اين مهارت برای مديران گروه باعر

افرزايش روحيره همکراری ،بهبرود

اخال اعضای گروه ،رضايت اعضای هيئت علمی و دانشرجويان و درنهايرت اثربششری بيشرتر
گروه خواهد شد .ايرن يافتره پرژوهش برا نترايج پرژوهشهرای ) Radnor and Bucci (2011و
) Wisniewsk (2019همسو است.

مهارت اخال مداری در گروه :2برای مديران گروههای آموزشی اخال بسريار مهرم اسرت،

چراکه اگر مدير گروه اخال محور نباشد کيفيت در زمينههای مشتلرف افرزايش پيردا نشواهرد
کرد .مديران بايد اخال محور باشند ،يک مدير نبايد ماسک به چهره داشته باشد؛ يعنی فکرر و
زبانشان يکی باشد و آنچه فکر میکنند بايد به زبان بياورند و در کارش ريا نداشته باشرد .يرک
مدير گروه ناب بايد مسئوليتپذير باشد و نسبت بره کرار دانشرجويان و همکراران بریتفراوت
نباشد .برای انسانها جدا از جنس ،دين و مذهب ارزش قائل باشد .اين يافته پژوهش برا نترايج
پژوهشهای ) Emiliani (2015و ) Thirkell and Ashman (2014همسو است.
مهارت های فردی ناب :اين مؤلفه از چهار زير مؤلفه هوش اجتماعی ،هوش معنوی ،هوش
ميان فردی و مهارت فناورانه تشکيلشده است.
هوش اجتماعی :3برخورداری از سطا قابل قبولی از هوش اجتمراعی بررای مرديران گرروه
آموزشی بسيار مهم است چراکه داشتن اين هوش باعر

تبرديل انررژی هرا بره سرينرژی زيراد

(هم افزايی) ،اتالف کم ،بهره وری و پويايی در گروه می شود .برای اينکه يک مدير گروه بتوانرد
در جامعه و سازمان ها با افراد مشتلف ارتباط برقرار کند و آن هرا را متقاعرد کنرد کره برا گرروه
آموزشی فعاليت کنند و دانشجوها بتوانند در سازمان هايشان کار کنند به هروش اجتمراعی نيراز
دارد .اين يافته پژوهش برا نترايج پرژوهشهرای ) Jahaniyan (2010و

Van Dun, Hicks and

) Wilderom (2017همسو است.
1- Communication Skill
2- Orbital ethics skills in the group
3- Social Intelligence
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هوش معنوی :2هوش معنوی يکی از مهم ترين مهارت های روانشناختی است که يک مدير
گروه بايد داشته باشد؛ زيرا افراد مشتلف می آيند با مدير گروه صحبت می کنند و بايد بتواند برا
آنها همدلی و دلسوزی کند ،عالوه بر اين مديران گروه بايد فروتن باشند ،نبايد از مواضع براال
برخورد کنند چراکه محيط دانشگاه محيطی نيست کره در آن دسرتوری عمرل کررد .ايرن يافتره
پژوهش با نتايج پژوهشهای ) Jahaniyan (2010و

)Van Dun, Hicks and Wilderom (2017

همسو است.
هوش ميان فردی :2مديران گروه های آموزشی به داشتن هوش ميان فردی نياز دارند چراکه
باع

صلا و صفا و تعامالت خوب میشود .مدير گروه بايد بره تفراوتهرای فرردی اعضرای

گروه توجه داشته باشد که بر اساس آن همکاران احساس تعهد و دوستی مری کننرد ،همکراری
می کنند و درنهايت باع

ايجاد انگيزه در اعضاء گروه می شود چراکه احساس می کننرد شرنيده

میشوند ،ديده میشوند و شناخته میشوند .اين يافته پژوهش با نتايج پرژوهشهرای

Radnor

) and Bucci (2011همسو است.
مهارت فناورانه :3يکی ديگر از مهارت های خيلی مهم بررای مرديران گرروه هرای آموزشری
داشتن مهارت های سواد رسانه ای و سواد فناوری باالست زيرا وقتی مدير گروه اين مهرارت را
داشته باشد به راحتی می تواند در پايگاه های اطالعراتی ،در وبگراه هرای مشتلرف ،سرازمان هرای
مشتلف کار کند و دادهها و اطالعات را جمعآوری کند .اين يافته پژوهش با نتايج پژوهشهای
) Jahaniyan (2010و

Hooshisadast, Rahimian, Abbaspour, Khorsandi and Ghiasi

) Nodooshan (2018همسو است.
با توجه به يافته های پژوهش حاضر ،پيشنهادهای کاربردی زير توصيه میشود :در انتصاب،
گزينش و همچنين ارزيابی مديران گروههای آموزشی به مؤلفههرای پرنجگانره الگروی توسرعه
حرفهای مديران گروههای آموزشی بر اساس رويکرد ناب توجه شود؛ الگوی ارائهشده در ايرن
پژوهش میتواند بهعنوان مبنايی برای شناسايی نيازها ،برنامهها و فعاليتهای مرتبط برا توسرعه
حرفه ای مديران گروههای آموزشی بر اساس رويکرد نراب مورداسرتفاده قررار گيررد؛ ازجملره
1- Spiritual Intelligence
2- Interpersonal Intelligence
3- Technological skill
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محدوديتهای پژوهش حاضر عبارتاند از :نتايج بهدستآمده از پژوهش مربوط به يرک دوره
زمانی است که داده ها جمعآوریشدهاند و باگذشت زمان ممکن است در نترايج تغييرر حاصرل
شود؛ با توجه بره معيارهرای انتشراب مشرارکتکننردگان جهرت انجرام مصراحبه ،پيردا کرردن
صاحبنظران و خبرگان دانشگاهی با اين معيارها بسيار دشوار و عالوه بر اين جلرب موافقرت
اين افراد برای مصاحبه بسيار سشت بود.

سهم مشارکت نویسندگان :اين پژوهش ،بششی از رساله دکتری آقای مجتبری حراج خزيمره اسرت کره بره
راهنمايی جناب آقای دکتر خدايار ابيلی و مشاورت جناب آقای دکتر جواد پورکريمی انجام شده است.
سپاسگزاری :نويسندگان از تمامی اساتيدی که در اين پژوهش مشارکت داشتند کمال تشکر و قدردانی
را دارند.
تضاد منافع :اين مقاله در تعارض با منافع کسی نبوده و منتج از رساله دکتری است.
منابع مالی :برای انجام اين پژوهش هيچ گونه حمايت مالی دريافت نشده است.
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